
Za cznik Nr 2

UMOWA NR BGK-…/2013 /WZÓR/

Zawarta w dniu …….2013 r. pomi dzy Gmin  W chock reprezentowan  przez:
Burmistrza Miasta i Gminy W chock, zwan  w dalszej tre ci umowy Zamawiaj cym,
a ………………………...., zwanym dalej Wykonawc , reprezentowanym przez:

1. ……………………………………….
2. ………………………………………

§ 1
1. Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca zobowi zuje si  do realizacji zamówienia p.n. „Us ugi

w zakresie usuwania odpadów zawieraj cych azbest z nieruchomo ci po onych na
terenie Gminy W chock w 2013 r.”, zgodnie ze z on  ofert  cenow  z dnia …………....

2. Przedmiot umowy obejmuje pakowanie ww. odpadów, oczyszczenie terenu z odpadów
azbestowych, za adunek, transport i utylizacj  odpadów na sk adowisku odpadów
niebezpiecznych.

3. Ilo  usuni tych odpadów w ramach niniejszego zamówienia wynika a b dzie
z wniosków z onych przez mieszka ców.

4. Zamawiaj cy przeka e Wykonawcy wykaz nieruchomo ci z których usuwane b
odpady w ramach realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca ustali szczegó owe terminy wykonania prac wymienionych w ust. 2
z posiadaczami nieruchomo ci wskazanymi w wykazie.

6. Strony ustalaj  termin zako czenia realizacji us ugi: do dnia 30.10.2013 r.

§ 2
1. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  na zasadach wynikaj cych ze stosownych

przepisów prawa cywilnego za szkody powsta e w wyniku prowadzonych robót.
2. Wykonawca zobowi zany jest wykona  ww. us ug  z uwzgl dnieniem wymogów

obowi zuj cych w tym zakresie przepisów prawa m.in. przepisów bhp oraz przepisów
dotycz cych usuwania wyrobów zawieraj cych azbest, w tym zgodnie
z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj cych
azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.).

§ 3
1. Wykonawca nie mo e bez zgody Zamawiaj cego przenie  na osob  trzeci  praw

i obowi zków wynikaj cych z niniejszej umowy.

§ 4
1. Wynagrodzenie rozliczane b dzie w oparciu o cen  jednostkow  1 m2 odpadu

zawieraj cego azbest – kod 170605*, która wynosi ……. z  netto + …. % VAT tj.
……… z  brutto (s ownie: ……………………………………………….).

2.   Rozliczenie us ug nast pi w oparciu o faktyczn  ilo  odebranych odpadów w m2 oraz
stawk  jednostkow  za 1 m2, podan  w ofercie Wykonawcy.

3.  czna warto  us ug wykonanych w ramach niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
zabezpieczonej na ten cel w bud ecie Gminy W chock na 2013 r.



4.  Faktur  nale y wystawi  na: Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock;
NIP: 664-19-85-659.

5.  Podstaw  do wystawienia faktury b :
a)  wykaz nieruchomo ci przekazany przez Zamawiaj cego,
b)  karta przekazania odpadu na sk adowisko, okre laj ca ilo  przekazanych odpadów,
c) indywidualne protoko y odbioru robót wg za czonego do umowy wzoru.

6.  Zamawiaj cy dokona zap aty faktury, przelewem, na konto Wykonawcy, w terminie do
14 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiaj cego.

7.  Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cenia z wynagrodzenia Wykonawcy nale no ci
z tytu u kar przewidzianych w umowie.

§ 5
1.  Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu nast puj ce kary umowne:
 1) za odst pienie od umowy z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego w wysoko ci

10 % wynagrodzenia umownego liczonego od kwoty stanowi cej iloczyn 44 Mg i ceny
jednostkowej brutto, o której mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy,

 2) za niedotrzymanie terminu okre lonego w § 1 pkt 6 niniejszej umowy w wysoko ci
0,5 % wynagrodzenia umownego liczonego od kwoty stanowi cej iloczyn 44 Mg i ceny
jednostkowej brutto, o której mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy, za ka dy dzie  zw oki.

2. Zamawiaj cy mo e dochodzi  odszkodowania uzupe niaj cego, przewy szaj cego
wysoko  zastrze onej kary umownej, na zasadach ogólnych, a  do pe nej wysoko ci
szkody.

3.   Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy  odsetki w wysoko ci ustawowej za zw ok  w zap acie
      Wynagrodzenia.

§ 6
Zmiana postanowie  niniejszej umowy mo e nast pi  za zgod  obu stron wyra on  na pi mie
pod rygorem niewa no ci takiej zmiany.

§ 7
ciwym do rozpoznania sporów wynikaj cych na tle realizacji niniejszej umowy jest s d

powszechny, w ciwy dla Zamawiaj cego.
§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  obowi zuj  przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9

Umowa niniejsza sporz dzona zosta a w 3 jednobrzmi cych egzemplarzach, w tym  2 egz. dla
Zamawiaj cego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiaj cy :                                                Wykonawca :



Za cznik do umowy Nr BGK-……/2013

PROTOKÓ  ODBIORU
odpadów zawieraj cych azbest

(stwierdzenia usuni cia odpadów zawieraj cych azbest)

1. Wnioskodawca:.......................................................................................................................
(imi  i nazwisko)

adres:
.......................................................................................................................................................

(kod pocztowy, nazwa miejscowo ci, ulica, nr domu, nr lokalu)

2. Wykonawca: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Miejsce odbioru odpadów zawieraj cych azbest:
................................................................................... nr. ewidencyjny dzia ki ............................

(ulica i nr domu / nr nieruchomo ci gdzie zosta  przeprowadzony odbiór odpadów azbestowych i usuni to wyroby zawieraj ce azbest)

4. Rodzaj usuni tych odpadów zawieraj cych azbest:
.......................................................................................................................................................

(okre li  rodzaj wyrobów p yty eternitowe p askie / faliste, inny odpad )

5. Ilo  usuni tych odpadów: ….…… m2, przy za eniu, e waga 1 m2 yty wynosi 11 kg
…………. Mg.

………………………………………………………………..                          …………………………………………………...................
              (data i podpis Wnioskodawcy)                                               (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)

5. O wiadczenie Wykonawcy:

wiadczam, e prace zwi zane z usuni ciem znajduj cych si  terenie posesji
po onej w ……………………………………ul.……………………………………….........,
odpadów zawieraj cych azbest zosta y wykonane prawid owo, z zachowaniem w ciwych
przepisów technicznych i sanitarnych, a teren zosta  prawid owo oczyszczony z odpadów
i py u azbestowego.

..........................................................
(data i podpis Wykonawcy)

Protokó  zosta  sporz dzony w 3-ch egzemplarzach.

Otrzymuj :
- Wnioskodawca
- Urz d Miasta i Gminy W chock
- Wykonawca


